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Van het bestuur (Jan-Luc Coenen)
Fietsvrienden en vriendin (echtgenote),
Inmiddels ben ik nu ruim een jaar bestuurslid bij de WTC. Een mooi
moment om eens te overzien waar ik nou eigenlijk ja tegen heb
gezegd. Dit gaat het beste met een persoonlijk verslagje van een
willekeurige bestuursvergadering.
Ruim voor de vergadering stuurt Hennie B. alle documenten toe.
Dit is de agenda samen met de notulen en actielijsten. Dit gaat
gelukkig ook vanuit Lopikerkapel digitaal. Bij openen van de
documenten blijkt dat Hennie een voorkeur heeft voor klassieke
lettertypes. Iets waardoor het uiterlijk een wat gedateerd overkomen heeft. Daarentegen is de inhoud altijd correct, hanteert
Wim de regels van effectief vergaderen en is er ruimte voor ideeën.
Een prima verandering dus.
Ik weet nog dat ik voor de eerste vergadering stevig gegeten had.
Ik verwachte een lange avond. Maar na binnenkomst was er koffie,
thee en appeltaart! Direct opgevolgd door een frisje met een
koekje en als afsluiting iets sterkers met bijpassend garnituur.
Mijn eerste gedachte was, dit is een uitzondering? Zo’n gevulde
avond, dat zal toch wel eenmalig zijn? Maar nee, zoals wielrenners
betaamt, je wilt niet voor de ander onderdoen, dus de volgende
vergadering een schepje er bovenop. Inmiddels ben ik wat
vergaderingen verder en is mijn streefgewicht eerder gestegen
dan gedaald.
Maar het is niet alleen de geweldige catering die er voor zorgt dat
ik blij ben dat ik bestuurslid mag zijn van een vereniging met 120
leden met een hoog gemiddelde leeftijd, maar allemaal nog jong
van geest. Het geeft mij veel plezier om samen met de overige
bestuursleden, de toertochtcommissie en actieve leden te blijven
nadenken over hoe we een aantrekkelijke club kunnen blijven.
Een club met sportieve uitdagingen waarbij de veiligheid voorop
staat en waar het plezier in fietsen met elkaar er vanaf straalt.
Bestuurslid zijn van de WTC Lopikerwaard? Ik kan het iedereen aanraden!
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Dutch Mountain (Hans van Middelkoop)

Wielrennen is een mannensport (Rogier Schinkel)

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 1

3

1996-2016

Journal de Cyclopik

31-12-2015
2015 Oliebollentocht (Peter Verhoef)
Alhoewel het sportieve wielrenjaar formeel op tweede Kerstdag was
afgesloten, hadden daarvoor al enkele renners, die veelal op zaterdagen
koersen, het initiatief genomen om toch een oliebollentocht te houden op 31
december.
Ron Bregman twijfelde geen moment en bood
spontaan aan om dit evenement
ev
op zijn
boerderij in Polsbroek te laten plaatsvinden. Op
Oudjaardag om half 10 stonden er maar liefst
13 toerrijders bij de Wiekslag om aan de tocht
te beginnen. Kennelijk had Ron niet op zo’n
hoge opkomst gerekend, of zag hij wellicht
personen die aan een enkele oliebol niet
voldoende zouden hebben? Hij belde dus nog
even met het thuisfront voor een laatste
update waarbij de aankomst in Polsbroek
tegen twaalf uur werd verwacht.

Het weer was goed, met een temperatuur van 10 graden maar wel een venijnige
v
wind
reden we het bekende rondje Leontien. Met de ‘windbrekers’ Kees Kok en Ron Bregman
werd er lekker doorgefietst. Aangezien Polsbroek bijna aan het eind van deze route ligt,
werd het verlangen naar koffie met een lekkere oliebol gedurende de tocht
t
steeds groter.
Na zo’n 65 kilometer kwam de
heerlijke geur van oliebollen
ons tegemoet en werden we
met vuurwerk onthaald in het
pittoreske Polsbroek. Terwijl
Ron zijn echtgenote Leny op
professionele wijze stond te
bakken in de schuur namen
wij plaats rond de grote
keukentafel. Ron serveerde
de koffie en de schalen met
heerlijke warme oliebollen en
appelflappen werden
binnengebracht. Er werd niet
alleen voor ons gebakken,
volgens mij werd een groot
deel van de buurt ook
voorzien van deze lekkernijen.
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Na een half uur werd het weer tijd om de helmen op te zetten, Ron en Leny werden
bedankt voor hun gastvrijheid en de oliebollen, tevens werden er gulle financiële giften
gedaan ten behoeve van “De Pim Foundation” die een helpende hand uitsteekt naa
naar
ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Ron neemt op vrijdag 24 juni 2016 deel aan de
Stelviochallenge.nl,, in het Italiaanse dorpje Bormio wordt gekoerst voor het goede doel.
Wij koersten met een afgesplitste groep naar Lopik, inmiddels hadden we weer genoeg
energie om de Damweg, met een lastige tegenwind, te trotseren.
Wat mij betreft mag dit evenement weer op de kalender van 2016 komen.
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30-12-2015
2015 Bereveldrit Burgerronde - Benschop (Marinus Dijkman)
Tijdens een trainingsrit ho
hoorde ik van
Kees Jan dat er een MTB-tocht
MTB
was
in Benschop. Het leek mij wel leuk
een wedstrijdje in de buurt net voor het einde
van het jaar.
Op 30 december was het zo ver ik was gelukkig
niet de enigste die zo gek was. Er stonden
nog 6 man aan de start waaronder Kees Jan de
Leeuw, Bert Zwanenburg, Jos Maton, Jan
Schinkel, Jeroen Schinkel en op de cyclecross
fiets Johan de Bruin.
Bert was eerst niet van plan om mee te doen
maar na wat aandringen besloot hij toch om mee te doen. Ik weet niet of hij na afloop er
spijt van had want het parkoers was heel modderig. Ik heb zelf een ronde in gefietst om het
parkoers te verkennen en mijn fiets was gelijk een paar kilo zwaarder van de modder die er
aan bleef kleven.
De start was om 15.20 uur
ur gepland eerst zouden de cyclecrosser van start gaan.
Toen ze ongeveer 200 meter weg waren kwam ineens Johan aangereden; waarschijnlijk
dacht hij dat de start ergens anders was. Ik denk dat hij die Rode Lantaren weer wil [geintje].
Al met al was het een
n leuke wedstrijd, zwaar, veel toeschouwers en iedereen heeft hem
goed uitgereden!
Deelnemers WTC

Behaalde punten

Deelnemers WTC

Behaalde punten

Marinus Dijkman

36

Jan Schinkel

12

Jeroen Schinkel

17

Bert Zwanenburg

9

Kees Jan de Leeuw

14

Jos Maton

7
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Wist je dit? (Bert Zwanenburg)

17-01-2016 – Winters Ritje (Hennie Beenen)
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14-02-2016
2016 Winter Elfstedentocht (Peter Verhoef)
Zondag 14 februari 2016 was het dan zover, ja inderdaad Valentijnsdag, maar
ook de Winterelfstedentocht, een tocht van 200 km vlak langs het bekende
schaatsparcours. Met een groep van 6 deelnemers hadden we ingeschreven,
te weten, Gabe, Gerben, Tom, Jens, Ronald en ondergetekende. Kees had
ook graag meegereden maar zal er achteraf geen spijt van hebben dat hij
verhinderd was.
De weersvoorspellingen waren
dusdanig dat de tocht niet werd
afgelast en met de verwachting van
Piet Paulusma in de zak zou het wel
goedkomen. Ronald was nog heel
optimistisch en zei dat hij om 17.00
uur in Cabauw moest zijn.

Omstreeks 04.45 uur vertrokken we vanuit Lopik en tijdens de autorit naar Leeuwarden zijn de
ruitenwissers niet uitgeweest, in de buurt van Lemmer werd de eerste
eerste natte sneeuw
waargenomen, dat beloofde niet veel goeds. Wij startten in de laatste groep en bij
aankomst in de hal zagen we nog vele kaarten in de bakken zitten van renners die niet
waren komen opdagen. Wat wel duidelijk was dat kleding een belangrijke factor zou
worden tijdens deze tocht, temperatuur rond het vriespunt en een Noord-Oosten
Noord
wind met 5
tot 6 Beaufort, de gevoelstemperatuur is op te vragen bij
de deelnemers.

Na de bordjes op onze fietsen te hebben gemonteerd,
nog snel wat eten en een laats
laatste sanitaire stop, sloten we
aan in de rij van de laatste startgroep, ter plaatse werd op
verzoek nog een fietsbel gemonteerd. In de hal was het
goed vertoeven, heerlijke temperatuur en het was droog
en de ijsvloer aldaar lag er mooi bij.
b
Om 7.50 uur luidde het startschot en zetten we vanaf
Leeuwarden koers naar Sneek, als echte Fries voor Gabe
bekend terrein, hij had geen routeplanner nodig. Met het gloren van de dag reden we met
een aangename rugwind algauw zo'n 35 km/uur, nog even dacht ik dat ik teveel
te
kleding
aanhad want ik was al snel opgewarmd. In Sneek was de eerste stempelpost, Tom herkende
Sneek aan de kroeg vlakbij de stempelpost, het regende wel maar het was nog goed te
doen. “Het is mijn weer” hoorde ik Gabe nog roepen. Via IJlst
lst en Sloten reden we naar
Stavoren, inmiddels hadden
den we er 70 km opzitten en we besloten om in Bolsward te gaan
lunchen, dan waren we immers halverwege. Tijdens de rit naar Bolsward werd er nog
gestempeld in Hindeloopen en Workum. We hadden een krachtige, koude en natte
na
NoordOosten wind tegen en werd er een waaier gevormd om van elkaar te kunnen profiteren,
toen werd duidelijk wat gevoelstemperatuur werkelijk inhoudt.
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Waar je op dat moment helemaal niet zit te wachten is een lekke achterband en dat
overkwam mij. Ploeterend
eterend in een baggerige berm met regen en koude wind en nauwelijks
beweging meer in de vingers. Daardoor was het terugleggen van de buitenband een heel
karwei, met de hulp van Ronald en een pomp van de organisatie konden we na een
kwartier weer verder.
Voor
or zover ik een ritme had, was dat bij mij volledig verdwenen en ik had grote moeite om in
de waaier te blijven, vaak was voor de laatste renner in de waaier de weg te smal of
drongen 'verstekelingen' zich in onze waaier. Toen ik het niet meer kon bijtrapp
bijtrappen kreeg ik
hulp van Jens die mij naar Bolsward uit de wind hield, klasse! In de plaatselijke kroeg hebben
we de lunch genuttigd, we zaten letterlijk te rillen van de kou, van enige opwarming was
door de grote in- en uitloop van de kroeg geen sprake. Ronal
Ronald
d koos ervoor om alleen verder
te gaan om op tijd thuis te zijn, wij zijn met zijn vijven verder gereden via Harlingen naar
Franeker. Bij deze stempelpost werd door de organisatie geadviseerd om niet meer verder
te rijden naar Dokkum, er werd veel sneeuw verwacht met een krachtige tegenwind. Na
democratisch overleg hebben we besloten om rechtstreeks naar de finish in Leeuwarden te
rijden. Volgens de borden was dit maar 13 kilometer, maar er leek geen eind aan te komen,
wat een saai landschap om chagrijnig van te worden, kaarsrechte wegen met amper een
boom te bekennen.
Tegen 16:00 uur kwam de Elfstedenhal weer in zicht, inmiddels hadden we er 154 kilometer
opzitten en konden we ons Elfstedenkruisje ophalen en nog even op de foto voor de
Cyclopik. Na deze tocht
cht hadden we geen zin meer in een biertje en wilden zo snel mogelijk
opwarmen en naar huis. Ronald heeft de gehele tocht uitgereden, een prestatie van
formaat! Tijdens onze terugreis werden we via Whatsapp overspoeld met complimenten,
waarvoor dank.
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12-03-2016
2016 WTC Openingstocht (Rogier Schinkel)
Op zaterdag 12 maart jl. is het wielerseizoen voor onze club, WTC LOPIKerwaard,
officieel begonnen.
Dit jaar werd de tocht georganiseerd
seerd door Hans van Middelkoop.
Tijdens de afgelopen jaarvergadering
vergadering heeft Hans tijdens de loting/loterij deze hoofdprijs gewonnen.
Daarnaast had hij een “Meet and Greet” met Joop Zoetemelk gewonnen. Hans vond het fantastisch
om vereeuwigd te worden met de op ware grootte aangeleverde display van Joop voor deze Meet
and Greet.

Om 12:00 uur verzamelden
verzamelde nog net geen
50 man zich bij de Schouw in Lopik. Een
fantastische opkomst van renners die onder
prachtige weersomstandigheden het
seizoen officieel wensten te openen. Tevens
laat niemand zich natuurlijk de kans
ontnemen
ntnemen om te worden vastgelegd op de
gevoelige digitale plaat. Het clubblad krijgt
een nieuwe omslag en om deze reden
werd er ook een nieuwe foto gemaakt van
onze clubleden.

We vertrekken vanuit Lopik om via de dijk, Jaarsveld en Willige Langerak naar Schoonhoven te rijden;
het wordt dus echt weer een ouderwetse Openingstocht waarbij we de Kernen van
va de
Lopikerwaard weer aandoen.
Vanuit Schoonhoven, rijden we naar Cabauw en in deze landelijke omgeving is er nog een fotostop.
Vanuit Cabauw rijden we richting
hting Oudewater en houden halt bij Bike Totaal Nieuwenhuizen. We
vervolgen onze weg richting Lopik alwaar de koffiestop is georganiseerd in De Schouw. Een goede
bak koffie en Appelgebak met slagroom staat voor ons klaar.
Vanuit Lopik gaat de tocht verder om
via Lopikerkapel ook nog IJsselstein aan
te doen. Na IJsselstein rijden we door
Benschop terug richting Lopik. Links en
rechts zijn in de Kernen al teamleden
afgebogen om de weg naar huis te
vervolgen.
De kop is eraf en vandaag hebben we
zo’n 80 km. gereden
ereden in een voor een
ieder prima bij te houden tempo waarbij
we met ook op de veiligheid en
zichtbaarheid van de WTC in maarli
maarliefst 4
groepen hebben gefietst.
We zijn weer opgevallen in de
Lopikerwaard; we zijn er klaar voor!
www.wtclopikerwaard.nl
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Overzicht Koersen 2016 (Rogier Schinkel)

Dag

Maand

Wielerkoers

6-13
9-15
16
19
21-27
23
25
26-27
27
29-31
3
4-9
6
10
13
17
20
24
26 - 1/5
6-29
15-22
5-12
11-19
15-19
2-24
30
7
210
20 - 11/9
4-11
9
19-25
1
9
9
16

Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
Maart
April
April
April
April
April
April
April
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Augustus
Augustus
Augustus
September
September
September
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

Parijs-Nice
Tirreno-Adriatico
Nokere Koerse
Milaan-Sanremo
Ronde van Catalonië
Dwars door Vlaanderen
E3 Harelbeke
Critérium International
Gent-Wevelgem
Driedaagse De Panne-Koksijde
Koksijde
Ronde van Vlaanderen
Ronde van het Baskenland
Scheldeprijs
Parijs-Roubaix
Brabantse Pijl
Amstel Gold Race
Waalse Pijl
Luik-Bastenaken-Luik
Ronde van Romandië
Ronde van Italië
Ronde van Californië
Critérium du Dauphiné
Ronde van Zwitserland
Ster ZLM Toer
Ronde van Frankrijk
Clasica San Sebastian
OS Wegrit
OS Tijdrit
Ronde van Spanje
Ronde van Groot-Brittannië
Brittannië
GP Quebec
Eneco Tour
Ronde van Lombardije
Parijs-Tours
WK Ploegentijdrit
WK Wegrit

www.wtclopikerwaard.nl

Rabobank: NL16RABO0337130930

Jaargang 20 Nummer 1

12

1996-2016

Journal de Cyclopik

5 Jaar C-enoiren
enoiren (Hans Gerritsen)
Dit jaar wordt alweer het 5e seizoen dat wij als C
C-enioren op donderdagmorgen onze
rondjes gaan rijden. Op donderdag 7 april vertrekken we voor de eerste keer dit
seizoen. De vertrektijd wordt 9.00 uur.
Tot de doelgroep behoort ieder die in een rustig tempo
tempo toch een leuke afstand wil fietsen.
Dat brengt mij direct
ct tot de belangrijkste gedragsregel in de groep: er wordt tegen wind in niet
harder gereden dan 25 km per uur.
De afstand zal ongeveer 70 km bedragen. De eerste paar keer zullen we de tocht in 2 lussen splitsen,
1 van 50 (Voor
Voor degenen die de eerste keer 50 km genoeg vindt) gevolgd door 1 van 20 km.
De afgelopen winter is een aantal uit de C-enioren
C enioren groep van vorig jaar doorgereden. Op een
enkele keer na is er iedere donderdag gefietst. Deze groep is qua grootte de laatste weken stabiel
met 6 deelnemers. Dit betekent dat wanneer de echte C
C-enioren
enioren erbij komen we rond gaan fietsen
met een groep van 10 personen of meer.
Daarom fietsvrienden, haal de racefiets van zolder, poets hem op en rij met ons mee in het komende
seizoen. We hebben vorig seizoen weer een
een aantal verassende adressen aangedaan voor de
koffiepauze. Voor suggesties in deze houden we ons aanbevolen. Graag wel een adresje waar
redelijk snel de koffie geserveerd wordt en niet zoals vorig jaar in een theetuin bij Ottoland, waar we
zeker 1,5 uur gezeten hebben en daarna onze geplande rit hebben moeten inkorten. Maar het was
wel gezellig en dat is ook het doel.
We hebben laatst wel de laagste prijs ooit voor de koffie moeten betalen: € 1,00 voor 2 mokken.
Maar we zijn ook weleens veel duurder uit.
Nog een laatste opmerking:
rking: inmiddels hebben we een Groepsapp
Groepsapp in WhatsApp, waardoor we snel
kunnen schakelen en boodschappen kunnen delen. Als je daarin opgenomen wilt worden, geef dan
je 06 nummer van je smartphone even door aan mij.
Tot in april op de fiets…..
Hans Gerritsen
(hansgerritsen@oulook.com)
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Jaarvergadering (Hennie Beenen)
Ook in 2016 werd de jaarvergadering weer goed bezocht, welgeteld 73 leden
waaronder een tweetal die per begin dit jaar lid waren geworden te weten:
weten Gerrit
Groenevelt en Erik Eikelenboom, waren naar het buurthuis in Lopikerkapel afgereisd,
een ander tweetal kon het evenwel te voet af.
Kort na 20.00 uur mocht onze voorzitter de vergadering openen, kon melden dat ook
de vijfde JV-tocht ondanks de frisheid een redelijk opkomst had.
Er waren geen ingekomen stukken en 8 man had zich vooraf
netjes afgemeld.
De gebruikelijke (noodzakelijke) agendapunten zeker die
van de secretaris werden in no-time
time afgewikkeld, de
financiële paragraaf en begroting nam iets meer tijd in
beslag, de kascommissie kon ook nu weer een positief geluid
laten horen.
Beleid gaat op oude voet verder en verder een extra
agendapunt inzake veiligheid, dit ondersteund door een
paar
ar duidelijke filmpjes, we hopen dat het bijdraagt aan een
seizoen met weinig of feitelijk GEEN ongevallen en/of
valpartijen.
Nog wel een kortstondig discussiepunt over de hoogte van de contributie, voor 2016 blijft deze nog
na raadpleging van tekst verslag
ag vorig jaar op telefoon Bert ongewijzigd (laag)
(laag).
Uitvoeriger was de behandeling van het activiteitenprogramma met extra aandacht voor de
buitenlandactiviteiten.
Vervolgens mocht er afscheid genomen worden van Ronald de Ridder waar Wim vele lovende
woorden
rden voor had, helaas ontbrak de te doen gebruikelijke foto op canvas, omdat we geen foto’s
van Ronald op de fiets hadden.
In het intermezzo werd i.p.v. de mooiste bocht de gekste smoel tijdens de inspanningen op de fiets
ter keuze aan de zaal voorgelegd, glorieuze winnaars Sjors en tweemaal Jeroen, (de prijsjes zijn
blijven liggen)
Vervolgens mooie plaatjes van vrienden voor het
leven, “wir kriehen sturm” en “kokende” leden,
een heel grappig filmpje met Leopold Witte in de
hoofdrol die Tom, als kersverss echtgenoot, vooral
veel bergop fiets plezier toewenste, een grappig
filmpje over de klapperende roze poncho van
Jan, afdalend in de Vogezen en tot slot een film
van het hoogtepunt van 2015, onze tourversie
van de Tour de France over het parcours van de
eerste
erste etappe met als zeer bijzonder moment op
oprijden en vervolgens het fietsen op de door
autoverkeer verlaten Waterlinieweg bij het
stadion van Utrecht.
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Buitengewoon hilarisch het (ongewilde) voorlezen door Rogier van z’n zelfgeschreven voorwoord in
de
e laatste Cyclopik van 2015 waarin hij melde nog maar 9 jaar dit mooie clubblad te mogen
redigeren en samenstellen. De aansluitende complimenten uitgesproken, door Jan-Luc
Jan
waren
evenwel dik verdiend.
Kortstondig werd ook nog de nieuwste versie van de web-site
web site uitgelegd en m.n. het inloggen en
in/uitschrijven voor de activiteiten.
De persprijs (pen met insciptie) was voor Peter Verhoef,
sedert een half jaar lid, en zowel gegrepen door het
fietsen als ook het schrijven van tekst voor het
he clubblad,
de fotoprijs bleef dit jaar achterwege.

De verkiezing lid van het jaar viel de geblesseerde Mon
Hoogendoorn ten deel, blij verrast mocht hij oorkonde,
beker en fles in ontvangst nemen.
Tot slot was er nog een verloting, enerzijds om van (oude)
(oud
spullen af te komen anderzijds hadden we dit jaar wel
een bijzondere hoofdprijs namelijk een foto
foto-shoot met
een MYSTERIE–GUEST
GUEST en dat was niemand minder dan
JOOP ZOETEMELK.

De gelukkige winnaar was Hans van Middelkoop, echter
nadat de foto’s genomen
n waren bleek Joop ook nog
een extra envelopje om zijn nek te hebben
hangen,daarin zat een kaartje met daarop de tekst
ORGANISATIE VAN DE OPENINGSTOCHT DOOR DE 9
KERNEN, een toch wel enigszins beduusd kijkende Hans
kon het niet geloven, dacht dat hij er in geluisd was,
maar ik wil het hier nogmaals verklaren: het was echt zijn
inschrijfnummer op de presentielijst, dat door
bingomaster Jos uit de emmer gepakt was. Dus puur
geluk!
Tot slot nog een viertal vragen voor de rondvraag en
omstreeks 22.45 uur mocht Wim de wederom
buitengewoon gezellig verlopen jaarvergadering
afsluiten en gelijkertijd melden dat het presentje ditmaal
een met het WTC –logo
logo bedrukte ass
ass-saver was, ofwel
een mini spatbordje.(erg handig als je (alleen) de natte
weg opgaat.
Daarna bleeff het nog lang zeer gezellig in het buurthuis D’OUWE SCHOOL te Lopikerkapel.
NB de Bourgogne, als prijs voor het beste idee voor de viering van het 20-jarig
20 jarig Jubileum, welke van vanwege het ontbreken van zelfs maar
één idee, niet is uitgereikt, is dus doorr de “sponsor” zelf gehouden en opgedronken, daarover kan nog gemeld worden: die smaakte
voortreffelijk!!!!!!
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14-02-2016
2016 Voorlichtingsavond (Hennie Beenen)
De voorlichtingsavond op 14 februari jl werd door een groot aantal
WTC-ers
ers bezocht.
Ik telde na afloop 39 man en ook nog 2 introducés (uit de “hut”).
“hut”)
De presentatie was in handen van Theo Engel die gezeten op een
barkruk de sportkeuringsarts Ria van Rooijen op de wijze zoals ook
dit
tour van Twan Huys plaatsvindt, de nodige vragen stelde en ik
ook in College--tour
mocht, er eveneens op een barkruk naast gezeten, concluderen dat dit Theo
buitengewoon goed afging.
Want Theo had zich goed voorbereid, had de nodige vragen bedacht en daar wist Ria eigenlijk met
toelichting en plastische voorbeelden boeiend op te antwoorden.
Ook kwamen op uitnodiging van Theo de nodige vragen uit de zaal.
Eerstens liet Theo haar vertellen over hoe zij tot haar keuze van sportarts gekomen was, na een
poosje als fysiotherapeut gewerkt
kt te hebben had zij de studie geneeskunde
skunde weer opgepakt en zich
uiteindelijk gespecialiseerd als sportarts.
Zo had zij vanuit die laatste discipline in het verleden ook de dressuurruiters waaronder Anky van
Grunsven begeleidt tijdens de succesvolle Olympische spelen in Beijing en momenteel is zij als
sportarts verbonden aan de Nederlandse schuttersbond. Grappig te melden dat er naast een
dierenarts ook nog een fysiotherapeut voor de paarden in Beijing aanwezig was.
Zo waren er vragen over de noodzaak
van een sportkeuring, de nodige
doorverwijzingen
verwijzingen die daar uit zouden
kunnen komen, Ria had veel kontakten
met (sport) fysiotherapeuten
ten in de regio,
maar ook sportdiëtisten
diëtisten en specialisten op
voor het behandelen van de nodige
kwalen en of pijntjes.
Beoefende zelf trouwens de wandelsport
en had in het verleden veel aan
waterpolo gedaan.
Wist ook het nodige over (race) fietsen en
de samenhang van gezondheid,
spiergestel in relatie tot dat fietsen te
vertellen.
Een sportkeuring kan op verschillende manieren: een zeer uitgebreide, die duurt ca. 2,5 uur en
minder uitgebreid ca. 1,5 uur, beiden overigens met fiets inspanningstest waarbij gelijktijdig een hart
filmpje gemaakt wordt en bloeddruk gemeten wordt. Ook werd even het verschil in onder en
bovendruk aangestipt.
Dan hadden recentelijk een aantal
antal WTC-ers
WTC ers onder barre omstandigheden tijdens de winter
winter-11steden fietstocht het meer dan zwaar gehad, op zich vond Ria daar niet zoveel mis mee, mits je
vanzelfsprekend eerst getraind bent en ook weet te anticiperen op die omstandigheden van kou en
m.n.. in dit geval ook de nattigheid.
www.wtclopikerwaard.nl
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Überhauptt gaf zij er de voorkeur aan om in de winter te blijven fietsen ofwel buiten te sporten en
daar ook weerstand mee op te bouwen, een anti griep prik kan dan zelfs achterwege blijven voor
de bijvoorbeeld de 60-plussers.
En had ik verwacht dat zij de inname van alcohol volledig zou afraden, dat viel mij alleszins mee, het
nuttigen van af en toe bier of wijn kon zonder meer wat haar betrof.
(Inmiddels is de onlangs gepubliceerde nieuwe schijf van vijf weliswaar nog w
weer meer
terughoudender op dat gebied)
Kortstondig werd er ook nog gesproken over de zgn. BEYUNA voedingssupplementen die vooral op
basis van groenten zijn samengesteld. (zij vertegenwoordigt dat product)
Hoewel we nog geenszins uitgevraagd en/of uitgesproken
uitge
waren,, maakte Theo kort na 22.00 uur
een einde aan de sessie.
Opmerkelijk dat nadien nog velen even individueel bij Ria te rade gingen en zelfs werden er al
afspraken voor een sportkeuring gemaakt.
Kortom een boeiende avond met gevarieerde fietsgerelateerde
fietsgerelateerde onderwerpen aan het begin van
het seizoen.
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10-04-2016
2016 WTC Appeltaarttocht (Rogier Schinkel)
Op zondag 10 april jl. stond de WTC Appeltaarttocht op het programma van de club.
De weersvoorspellingen zijn gunstig, dus de verwachting is dat de opkomst groot is. Bij
aankomst in Lopik staan al de nodige renners al klaar en er volgen er nog een heel
stel. Totaal verzameld zich een aantal van 29 clubleden.
De afgelopen nacht heeft het licht geregend en de wegen zijn nog nat. Vaak een voorbode voor
lekke banden. Voor vertrek vanuit Lopik heeft Kees Kok de eer, de eerste lekke band te registreren.
Johan Hartman
man doet het openingswoord en geeft aan dat we rond het Utrechtse gaan fietsen.
We vertrekken uit Lopik langs de Rabobank om langs de
provinciale weg naar Montfoort te fietsen. Via Montfoort
rijden we de A12 over richting Woerden om vervolgens
zigzaggend richting Breukelen te gaan. Vanuit Breukelen
rijden we door Muyeveld. Via Nieuw Loosdrecht komen
we in Hollandsche Rading waar de koffiestop is.
Overigens hadden we al een tweede lekke band
onderweg gehad van Jos van Lint.
De koffiestop is prima. Snel koffie, prima Appeltaart (7)
en het tweede bakkie leut liet ook niet lang op zich
wachten. Alleen Leo straalde wat droevigheid uit vanuit
zijn rol als penningmeester; 29 man is niet niks voor zo’n
z
Financial controller.
We rijden na de stop, die overigens plaatshad op een zonnig buitenterras, via Maartensdijk naar
Soesterberg via hartstikke
stikke leuke wegen door bosrijk gebied. In dit gebied blijft het wegdek helaas
wat langer nat en zorgde voor nog drie lekke banden. 1 x Rogier (die net vol lof over z’n Latex
binnenbandjes zit te pochen dat ik nooit lek rijd) 1 x Willem vd Bedem en nogmaals Jos…..nu z’n
voorband dus die heeft nu alles wel gehad.
We rijden via Zeist naar Bunnik om vervolgens via Fort Vechten en langs Fort bij ’t Hemeltje naar
Nieuwegein te rijden. We rijden op een verrassende manier Nieuwegein binnen en rijden naar
IJsselstein. Langs de Hollandse IJssel rijdt een groot deel van het peloton naar huis in IJsselstein of via
Benschop naar huis.
De overige WTC’ers rijden langs de A2 naar huis….en
jawel…..ik heb m’n tweede lekke band. Gelukkig
loopt m’n achterband langzaam leeg (zo zie je maar
dat een niet Latex binnenband toch sneller lek gaat
– binnen zo’n 30 km.)en kan ik mijn weg naar huis
vervolgen.
Johan en Kees Jan, hartelijk dank voor deze leuke
tocht over bekende en minder bekend
bekende wegen. Het
was een verrassende tocht van zo’n 108 km. (helaas
had ik een Strava vastlopertje  dus voor mij op
papier net 60 km.) en volgens mij kon een ieder
ondanks de iets langere afstand het prima bijhouden
en volhouden.
www.wtclopikerwaard.nl
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Latex in het Peloton? (Rogier Schinkel)
Helaas reed ik lek met nota bene een Latex binnenband
binnenband, tijdens de Appeltaarttocht?
Appeltaarttocht
Tijdens de bandenwissel wilde een ieder m’n lekke Latex bandje wel eens even bewonderen
en er vooral aan voelen – met name de ribbels na het verwijderen van het binnenbandje
zorgde bij een enkeling voor licht erotische prikkels. Diverse renners vroegen naar de
voordelen van de Latex binnenband…..
…...bij deze:
Wat is het voordeel van een latex binnenband?
Veel mensen zien de binnenband als noodzakelijk kwaad. Uiteraard zijn er liefhebbers die met tubes of tubeless
rijden, maar de meesten van ons doen het gewoon met vouwbanden
banden en binnenbanden. Aangezien een velg
en buitenband relatief gezien moeilijk luchtdicht te maken zijn, is een binnenband de simpelste optie. Dat je
met een buitenband grip en comfort kan winnen is bij de kilometervreters, wedstrijdrenners en kenners onder
ons wel bekend, maar de binnenband
enband is vaak een ondergeschoven kindje. Zonde, want net als met een
buitenband kun je door een andere binnenband te monteren aan grip, comfort en lekbestendigheid winnen.
Een mooie optie hiervoor is de latex binnenband.
Waarom een latex binnenband?
De standaard
tandaard binnenband is normaal gezien gemaakt van butyl, een zeer elastisch en luchtdicht
rubbermengsel. Latex binnenbanden worden gemaakt van natuurrubber dat een stuk elastischer is dan butyl.
Hier komen ook alle voordelen van de latex binnenband vandaan.
vandaan
Ten eerste zorgen ze voor een lagere rolweerstand, tot wel tien procent lager dan een normale butyl
binnenband. Dit hebben diverse onafhankelijke
onafh
instituten al bewezen.. Hoewel de rolweerstand maar een klein
deel van de totale weerstand is, is dit voordeel
voorde natuurlijk mooi meegenomen. Alle kleine beetjes helpen!
Hoe soepeler de buitenband hoe meer de voordelen van de latex binnenband tot zijn recht komen,
aangezien de soepele eigenschappen van de buitenband optimaal worden benut. Je kunt aan het TPI
(threads
ds per inch) zien hoe soepel een band is, hoe hoger dit getal, hoe beter. Bij een hoger TPI worden
dunnere draden gebruikt, waardoor de band lichter en flexibeler wordt.
Het tweede voordeel van latex binnenbanden is dat de kans op lekrijden wordt verminderd.
verminde
Doordat de
latex elastischer is, zal de band makkelijker inveren bij obstakels en minder snel gepenetreerd worden. Een
stootlek zal veel minder vaak voorkomen, wat met name ideaal is bij de lage bandenspanning die gebruikt
wordt bij cyclocross en het mountainbiken.
ountainbiken. Je bent met een latex binnenband in staat met een lagere
bandenspanning te rijden zonder dat je binnen de kortste keren met een snake bite komt te staan.
Een latex binnenband is daarnaast ook nog eens erg licht. Er zijn butyl binnenbanden die ook zeer licht zijn,
maar deze zijn kwetsbaarder in vergelijking met latex.
Helaas komen deze voordelen niet zonder nadelen. Doordat de band zeer elastisch is, kan hij zich in de kleinste
gaatjes manoeuvreren, wat beschadigingen en dus een lekke band kan veroorzaken. Als je een latex
binnenband monteert, zorg er dan voor dat je de band nooit met bandenlichters monteert, hij niet klem zit
tussen de buitenband en de velg en dat je velglint in goede staat is. (als velglint nodig is uiteraard)
Latex binnenbanden zijn verder ook gevoeliger voor
vo hitte.. Mocht je bij warm weer lange afdalingen gaan
doen waarbij je veel moet remmen en je velg dus heet wordt, is het verstandiger om voor een butyl
binnenband te kiezen.
Een ander nadeel is dat latex poreuzer is dan butyl. Je band kan daardoor in 24 uur zo’n 1 à 2 bar aan
luchtdruk verliezen (bij een raceband). Je zult dus voor elke rit je banden weer op de juiste spanning moeten
brengen. Hoewel er een aantal nadelen aan een latex band
kleeft, wegen deze voor weightweenies,
weightweenies wedstrijdrenners en
andere materiaalliefhebbers niet op tegen de voordelen. De
lagere rolweerstand, soepelheid en lekbestendigheid zijn
ongeëvenaard en bij lage bandenspanning worden de
voordelen alleen maar groter. De latex binnenband is
daardoor ook ideaal voor mountainbikers en cyclocrossers.
www.wtclopikerwaard.nl
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Belangrijke informatie: Wijzigingen Activiteitenprogramma
(via Hennie Beenen)

Zondag 22 mei – extra Clubactiviteit “Limburgs Mooiste”
Een aantal leden gaat op zaterdag 21 mei deze ronde fietsen. O
Op zondag 22 mei zullen we richting
Limburg trekken omdat enerzijds de bordjes
bordjes er dan nog zullen staan anderzijds het mogelijk minder
massaal is dan op zaterdag. Ook kunnen zij die op zaterdag al gefietst hebben en ook nog
overnachten die “MOOISTE” nogmaals
nogmaals, en waarschijnlijk zelfs, ‘n andere
ere route fietsen
VERTREK: Lopik zondag 22 mei 05.00 uur.
(Er kan hoogstwaarschijnlijk gekozen worden voor verschillende afstanden)

zuid
Zondag 29 mei – andere Clubactiviteit “Rondje Ijsselmeer” (i.p.v. training zuid-Limburg)
Op deze dag een zogenaamd RONDJE
RONDJ IJSSELMEER ca. 375 km. Vertrek
ertrek bij het krieken van de dag,
omstreeks 05.15 uur en terugkomst ca. 22.00 uur (net voor
voor de inval van de duisternis).
Een
en volgwagen is overigens daarbij gewenst en mogelijk dat ‘n enkeling verlichting op de fiets kan
monteren. Ook bij deze rit kan er nog gedacht worden aan een
n “kleiner” rondje over de dijk
Lelystad-Enkhuizen
Enkhuizen van totaal ca. 265 km. en verwachte thuiskomst ca. 16.00 uur.
uur
Snelheid boven de 30 km/uur.

Zaterdag 25 juni – Jubileumfeest (i.p.v. zaterdag 4 juni)
Aanvankelijk bedacht het JUBILEUMFEEST op zaterdag 4 juni te laten plaatsvinden.
Lokatie(s) bleek/bleken uiteindelijk niet beschikbaar, dan past 4 juni ook nog slecht in de voorvoor
bereiding van zowel de L’ARDECHOISE als ook vooral de TRONDHEIM-GANGERS.
TRONDHEIM GANGERS.
Dus het voorstel dit feest te verplaatsen naar zaterdag 25 juni aanvang 15.00 uur einde 22.00 uur.
Meer informatie volgt te zijner tijd.

Zaterdag 25 juni – Wijziging vertrektijd Kersenvlaaientocht (08:00 uur i.p.v. 12:00 uur)
Op 25 juni staat de Kersenvlaaientocht
ersenvlaaientocht gepland door de organisatoren Rogier en Willem.
Vertrektijd 12.00 uur, dit wordt nu vervroegd naar 08.00 uur.
We hebben al vernomen dat het weer een verrassende tocht wordt!
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(Voor)Informatie Rondje Nederland
Op zondag 15 mei a.s. staat het Rondje Nederland gepland. Deze ronde zal bestaan uit
twee alternatieven te weten, een tocht van zo’n 250 en 150 kilometer aldus het
activiteitenprogramma in het “jaarboek”.
In het jaarboek valt te lezen dat in het Clubblad te lezen zou zijn wat ongeveer de bedoeling is van
deze ronde. De redactie heeft hierover geïnformeerd bij de betrokken organisatoren en de
volgende terugkoppeling ontvangen.
Het voor menigeen bekende rondje Ravenstein wordt uit de kast gehaald. In 2010 is deze ronde
ro
ook
al eens gereden als voorbereiding op het rondje IJsselmeer.
In Ravenstein doen we dan de gezamenlijke koffiestop, waarna de ‘korte afstand’ via de brug van
Zaltbommel weer naar Lopik kan afbuigen.
Voor de langere afstand zullen we verder de Bommelerwaard doorkruisen om vervolgens via de
brug van Gorinchem weer huiswaarts te rijden.
Wim van Wijk zal te zijner tijd de GPX-files
GPX
aan onze leden met een navigatie systeem ter beschikking
stellen.
Wim en Floré bedankt voor jullie terugkoppeling en de bovenstaande informatie.
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Bericht NTFU – Samenwerking Duursport (via Hennie Beenen)
De samenwerking met Duursport
ursport is per 1 maart gestopt.
Dit betekent dat NTFU-leden en -verenigingen
verenigingen geen korting meer ontvangen op de producten van
Duursport. De jaarlijkse gratis bevoorrading voor een geselecteerd aantal tochten vervalt hiermee
ook.
jarig jubileum van de NTFU, worden de jubileumtochten dit jaar nog wel
In het kader van het 60-jarig
voorzien van gratis Duursport-dranken.
dranken.

WTC LOPIKerwaard Fietst Vriendelijk! (via Rogier Schinkel)
Telegraaf: De lente is weer in het land en dat betekent dat veel hobbyisten hun fiets weer uit de
garage halen. Dat zorgt echter ook voor veel ergernis bij weggebruikers. De politie Limburg gaat
irritante wielrenners op hun gedrag aanspreken.
Wielrenners dienen voldoende
doende respect voor het milieu, medeweggebruikers en verkeersregels te
tonen. Daarop gaat de politie controleren in het Limburgse Heuvellandschap. Een aantal inwoners
van dat gebied had namelijk geklaagd over de hinder die wielrenners veroorzaken.
Renners die het verkeer hinderen, worden aangesproken en krijgen een waarschuwing. Voor de
wielrenners die zich netjes gedragen, heeft de politie een verrassing in petto. Zij ontvangen twee
groene ventieldopjes, volgens de politie 'het symbool van de vriendelijke fietser'.
Eind mei krijgt de actie een vervolg, meldt de politie.
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Overzicht Inschrijvingen Seizoen 2016
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Vertrektijden
Zaterdag vertrek variabel.
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek van onze website
website.
Zondag vertrek om 09:00 uur (elke
elke 1e zondag van de maand vertrek om 08
8:00 uur).
Trainingsavonden (di/do) vertrek om 18:30 uur.
C-nioren
Kijk voor actuele vertrektijden op het gastenboek.

Agenda en komende activiteiten
Datum
Zaterdag 23 april
Woensdag 27 april
Donderdag 5 mei
Zondag 15 mei
Zondag 22 mei
Donderdag 26 mei
Zondag 29 mei
Zondag 5 juni

Activiteit
WTC Moccataarttocht
WTC Koningstocht
WTC Dauwtraptocht
WTC Rondje Nederland
Limburgs Mooiste
Kernenploegentijdrit
Rondje IJsselmeer
WTC Heelcabauwbakttaartentocht

Verzamelactie
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
De Schouw
N210 t.h.v. Rabobank
De Schouw
De Schouw

Tijdstip
13:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
07:00 uur
05:00 uur
19:00 uur
05:15 uur
08:00 uur
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